PODROBNOSTI, ZPŮSOB A KRITERIA KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
Zákon č. 61/2004 Sb., §78 a 79 v aktuálním znění a Vyhláška č. 177 v aktuálním znění.

MATURITNÍ PŘEDMĚTY
Společná část:
Didaktický test z českého jazyka a literatury
Didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (žák si zvolil)
Profilová část:
Všechny obory
 Český jazyk a literatura
 Cizí jazyk (žák si zvolil)
obor Dopravní prostředky
 Silniční doprava a logistika
 Motorová vozidla
 Praktická zkouška
obor Autotronik
 Autoelektrotechnika a diagnostika
 Motorová vozidla
 Praktická zkouška
obor Průmyslová ekologie
 Ekologická příprava
 Silniční doprava a logistika
 Praktická zkouška formou maturitní práce a obhajoby před komisí
obor Provozní technika – nástavbové studium
 Stroje a zařízení
 Praktická zkouška formou maturitní práce a obhajoby před komisí

TERMÍNY
Jsou dány rozpisem maturitní zkoušky, konkrétní budou zveřejněny na webových
stránkách školy. Nutno dodržet přesné termíny zahajování zkoušení, včetně
slavnostního zahájení.

POVOLENÉ POMŮCKY U PÍSEMNÉ MZ SPOLEČNÉ ČÁSTI
všechny předměty – modrou nebo černou propisovací tužku, či mikrotužku
český jazyk a literatura – didaktický test – bez pomůcek
český jazyk a literatura – písemná práce – pravidla českého pravopisu
cizí jazyk – didaktický test – bez pomůcek
cizí jazyk– písemná práce – slovníky, které neobsahují přílohu k písemnému projevu
matematika – MFCH tabulky, rýsovací potřeby, kalkulátor bez grafického režimu

KRITERIA A PRŮBĚH ZKOUŠEK
Písemná zkouška
Žáku je přiděleno místo v dané učebně. Dostaví se 15 minut před konáním zkoušky.
Číslo učebny a místo bude zveřejněno ve vestibulu školy a na dveřích příslušné
učebny. Dbá veškerých pokynů zadavatele. Žáku není dovoleno při zkoušce používat
cokoli kromě povolených pomůcek. Nesmí se vzdálit z učebny. Pokud tak učiní, je
jeho zkouška považována za ukončenou. Na závěr zkoušky odevzdá zadavateli
veškerou dokumentaci.
Český jazyk a literatura – Ředitel školy stanoví 4 témata, z nichž jedno téma si žák na
začátku zkoušení zvolí. Minimální rozsah práce je 250 slov.
Cizí jazyk – Ředitel školy stanoví jedno téma společné pro všechny maturující žáky
školy. Z cizího jazyka je minimální rozsah 200 slov.
Praktická zkouška
Probíhá na úseku dílen v Hylvátech (neplatí pro nástavbové studium a průmyslovou
ekologii). Žák si vylosuje zadání a vypracovává. Zkouška se skládá z řešení teoretické i
praktické části.
U praktické práce formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí platí
povinnost odevzdat práci ve stanoveném termínu a čas obhajoby před komisí 15
minut.
Ústní zkouška
Žák si vylosuje číslo otázky. Bude mu přiděleno zadání otázky. Na přípravu ke zkoušce
má 15 minut. Na samotnou zkoušku také 15 minut.
Český jazyk a literatura – Žák si losuje ze stanoveného počtu titulů. Vylosované číslo
představuje jeho zvolený titul. Na tomto základě bude žákovi vydán příslušný
Pracovní list. Na přípravu ke zkoušce má 15 minut. Na samotnou zkoušku 15 minut.
Celkový počet žákem vybraných titulů je 20.
Cizí jazyk – Žák si vylosuje číslo otázky. Bude mu přidělen pracovní list, který odpovídá
číslu otázky. Na přípravu ke zkoušce má 15 minut. Na samotnou zkoušku 15 minut.
Celkový počet otázek – pracovních listů je 20.
HODNOCENÍ ZKOUŠEK
Praktická zkouška
Standardním způsobem učiteli odborného výcviku s celkovou známkou.
Písemná zkouška
Práci opraví vyučující daného předmětu, který navrhne známku. Konečnou známku
schválí maturitní komise při ústní zkoušce.
Didaktický test
Opraví hodnotitelé CERMATu.
Ústní zkouška
Známku navrhne zkoušející. Přísedící se vyjádří. Oba se shodnou. Pokud se
neshodnou ani s ostatními členy komise, rozhoduje hlasování komise.
Pokud se zkouška koná z více částí a žák nevykonal některou z dílčích zkoušek úspěšně, dál
pokračuje ve zkoušce. Opravnou zkoušku skládá pouze z části, v níž byl neúspěšný.

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Zveřejnění vysvědčení Centrem bude do 7 dnů po ukončení zkoušky dané třídy.
Vydání vysvědčení školou bude podle stanoveného rozpisu.
NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY
Termín náhradního didaktického testu stanoví Centrum. Koná se ve škole, kterou určí
Centrum, v termínu od 1. 9.
Termín náhradní ústní a písemné zkoušky stanoví ředitel školy do 31.7. Zkouška se
koná v naší škole po ukončení písemných zkoušek a didaktických testů.
Nedostaví-li se žák ke zkoušce, ještě ten den se řádně omluví. Pokud je omluva
ředitelem školy přijata, koná žák náhradní zkoušku v podzimním termínu.
Pokud žák neprospěje u zkoušky, koná opravnou zkoušku ve stejném režimu jako
zkoušku náhradní.
Žák se ke zkouškám přihlašuje do 25. 6.

Bližší a další podrobnosti stanoví Vyhláška č. 177 ze dne 10. června 2009, ve znění
pozdějších úprav.

